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“Το όραμα της ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ  

ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ αναζητά έναν κόσμο που  

θα χαρακτηρίζεται από   

Ανοχή & Κοινωνική Δικαιοσύνη,  στον 

οποίο οι άνθρωποι θα έχουν ξεπεράσει τη  

Φτώχεια & θα ζουν με αξιοπρέπεια και Ασφάλεια”  

  

  

  

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015  
  

  

Κεντρικά Γραφεία:  Παλαιολόγου 19, 41223 Λάρισα  

Τηλ.: 2410 232978  Web address: www.anthropomania.gr  

Fax: 2410-235295  E-mail: info@anthropomania.gr  
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Σύντομη Παρουσίαση   

 

Η Εθελοντική Ανθρωπιστική Δράση «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ» (μετονομάστηκε το 2011 

από ΚΕΣΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ σε «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ») είναι μία Ελληνική, μη 

κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1991 και έχει 

την έδρα της στη Λάρισα. Η οργάνωση είναι εταίρος της Υπηρεσίας 

Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ECHO) και είναι επίσης 

εγγεγραμμένη στο μητρώο της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας  

(“Hellenic Aid”), της αναπτυξιακής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών 

της Ελλάδας. Για την υλοποίηση των ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών 

προγραμμάτων της συνεργάζεται σε τακτική βάση με οργανώσεις τόσο το 

δημόσιου, όσο και του ιδιωτικού τομέα. Συμμετέχει επίσης ενεργά στις 

δραστηριότητες της Ομοσπονδίας Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 

Ελλάδας, της Ελληνικής Πλατφόρμας ΜΚΟ για την Ανάπτυξη και της Συμμαχίας 

Ενάντια στη Φτώχεια, μιας πρωτοβουλίας των Ελληνικών ΜΚΟ για την 

απάλειψη της φτώχειας που μαστίζει τον πλανήτη μας.   

  

Οι στόχοι της Εθελοντικής Ανθρωπιστικής Δράσης 

«ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ»  

  

Οι στόχοι του φορέα μας είναι κατά κύριο λόγο ανθρωπιστικοί, κοινωνικοί και 

αναπτυξιακοί. Συγκεκριμένα: 

 H υποστήριξη των ευπαθών 

κοινωνικών ομάδων. 

 Η προώθηση της κοινωνικής, 

οικονομικής και πολιτιστικής 

ανάπτυξης αυτών των ευπαθών 

κοινωνικών ομάδων. 

 Η προσφορά άμεσης 

ανθρωπιστικής βοήθειας σε λαούς 

πληγέντες από φυσικές 

καταστροφές ή καταστροφικές 

ανθρώπινες παρεμβάσεις.  

 Η προώθηση των δημοκρατικών ιδεών και διαδικασιών.  
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 Η υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

 Η προώθηση και ο σχεδιασμός δραστηριοτήτων, που συντελούν στη βιώσιμη 

τοπική ανάπτυξη.  

 Η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη δημιουργία υποδομών για την 

εκπαίδευση, την υγεία και την παραγωγή.  

 

Οι Δράσεις Της Εθελοντικής Ανθρωπιστικής Δράσης 

«ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ» 

  

Οι δράσεις που αναλαμβάνει ο 

φορέας μας χωρίζονται σε 

τρεις κατηγορίες:  

Δράσεις κατά τη διάρκεια ή 

αμέσως μετά από μια κρίση:  

 Σε περιόδους κρίσης 

προσφέρεται στα 

θύματα άμεση 

αποκατάσταση, καθώς και είδη πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα, είδη 

ατομικής υγιεινής, παρα-φαρμακευτικά αναλώσιμα, κουβέρτες, ρουχισμός, 

είδη βασικής επίπλωσης κ.α.  

 Στην περίοδο που ακολουθεί αμέσως μετά την κρίση, τα μέτρα 

περιλαμβάνουν μελέτες βιωσιμότητας της περιοχής για ανθρωπιστικές 

ενέργειες και την αποκατάσταση των κοινωνικών υποδομών, με τη μορφή 

σπιτιών, σχολείων, νοσοκομείων και παιδικών σταθμών  

 Mακροπρόθεσμη κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη  

 Κοινωνική αποκατάσταση με 

σεβασμό στα ανθρώπινα 

δικαιώματα, την ισότητα και τη 

δημοκρατική συμμετοχή.  

 Αναζωογόνηση και ενδυνάμωση 

όλων των απαραιτήτων 

προϋποθέσεων για την κάλυψη 

των βασικών αναγκών, δίνοντας 

ιδιαίτερη  
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έμφαση στην αυτάρκεια και την ανάπτυξη, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα και 

προστατεύοντας τους τοπικούς πληθυσμούς.   

 Ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για την ενδυνάμωση των ανθρωπίνων πόρων, 

προκειμένου να υπάρξει κοινωνική ανάπτυξη, δίνοντας προτεραιότητα στην 

κατάρτιση και την τεχνική υποστήριξη.  

Ευαισθητοποίηση  

 Διοργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα πάνω σε 

αναπτυξιακά και ανθρωπιστικά ζητήματα.  

 Διοργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης μεγάλης 

εμβέλειας σε αναπτυσσόμενες χώρες, πάνω σε ζητήματα όπως τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, ζητήματα που αφορούν τις γυναίκες, προστασία των παιδιών 

κ.α.  

 Προώθηση του εθελοντισμού και θεμάτων που σχετίζονται με αυτόν  

Ομάδες στόχου:  

  

 Η Εθελοντική Ανθρωπιστική 

Δράση «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ» 

στοχεύει στην παροχή 

βοήθειας σε όλες τις ευπαθείς 

ομάδες, ανεξάρτητα από το 

φύλο, το χρώμα, την 

εθνικότητα, τη θρησκεία, το 

βαθμό σωματικής ικανότητας 

και τις σεξουαλικές 

προτιμήσεις. 

Μέχρι σήμερα, έχει επικεντρώσει τις προσπάθειές του στις ακόλουθες ομάδες 

στόχου:  

 Πληθυσμούς που  

πλήττονται από φυσικές καταστροφές και καταστροφικές ανθρώπινες 

παρεμβάσεις.  

 Πληθυσμούς που πλήττονται από τη φτώχεια.  

 Πρόσφυγες και εσωτερικά εκτοπισθέντες. 
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 Γυναίκες και παιδιά τα οποία διαβιούν κάτω από εξαιρετικά αντίξοες 

συνθήκες.  

  

Κατά την διάρκεια 2015, η Εθελοντική ανθρωπιστική δράση 

“ANTHROPOMANIA’’ υλοποίησε τα ακόλουθα προγράμματα:  

  

 

Ελλάδα - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / 

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»  

«Δημιουργία & Λειτουργία Εθνικού Μηχανισμού Ενημέρωσης 

και Ευαισθητοποίησης» του «Εθνικού Δικτύου Άμεσης 

Κοινωνικής Παρέμβασης για την αντιμετώπιση της φτώχειας» 

Τόπος υλοποίησης: Λάρισα-Αθήνα 

Ομάδες στόχου:  

• Πολίτες που θέλουν να ωφεληθούν (άποροι, άστεγοι, άνεργοι)  

• Πολίτες ή φορείς που θέλουν να προσφέρουν είδη ή εθελοντική εργασία.  

Διάρκεια: 32 μήνες (Νοέμβριος 2012 – Ιούνιος 2015)  

Προϋπολογισμός για Εθνικό Μηχανισμό: 402.000€  

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ελλάδος. 

Δικαιούχος φορέας: Εθελοντική Ανθρωπιστική Δράση «Ανθρωπομάνια» 

To Εθνικό Δίκτυο Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης είναι ένα δίκτυο αποτελούμενο 

από Κοινωνικές Δομές (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Γραφείο 

Διαμεσολάβησης, Τράπεζα Χρόνου, Συσσίτιο, Υπνωτήριο, Δημοτικός Λαχανόκηπος, 

Υποδοχή Αστέγων) για την εφαρμογή ενός συνόλου ενεργειών καταπολέμησης της 

φτώχειας σε πανελλαδικό επίπεδο.  

Στην εθνική αυτή προσπάθεια συμμετέχουν 51 Δήμοι, 46 Μη Κυβερνητικές  

Οργανώσεις, 5 νομικά πρόσωπα ΟΤΑ, 8  φορείς του Δημόσιου τομέα και 18 

φορείς του ιδιωτικού τομέα.  

Οι ΟΤΑ  συμβάλλουν διαθέτοντας τις κατάλληλες υποδομές για να λειτουργήσουν οι 

Κοινωνικές Δομές , οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με τη σειρά τους διαθέτουν την 

απαραίτητη τεχνογνωσία, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό δημόσιο 
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διαθέτει τις αμοιβές του προσωπικού που στελεχώνει τις Κοινωνικές Δομές και τέλος 

η κοινωνία θα προσφέρει  τα προϊόντα και τις εθελοντικές υπηρεσίες.  

Στα πλαίσια του έργου συστάθηκε ο Εθνικός Μηχανισμός Ενημέρωσης και 

Ευαισθητοποίησης για να παρέχει συστηματική ενημέρωση, τόσο των άμεσα 

ωφελούμενων για τις Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας, όσο 

και του ευρύτερου κοινού για τον τρόπο εμπλοκής  του  στη λειτουργία των 

Κοινωνικών Δομών και της συνεισφοράς του σε χρόνο και υλικά αγαθά. Ειδικότερα 

ο  Εθνικός Μηχανισμός έχει αναλάβει την σύνδεση της Κοινωνίας με τις Κοινωνικές 

Δομές και την κινητοποίηση των πολιτών ώστε να βοηθήσουν προσφέροντας 

υπηρεσίες και υλικά αγαθά.  

Ο Εθνικός Μηχανισμός Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης αποτελείται  

από τα εξής τμήματα:  

Α) Call center που δίνει τη δυνατότητα:  

• Να δέχεται κλήσεις και  να κατευθύνει πολίτες που θέλουν να προσφέρουν 

στις ανάλογες δομές που βρίσκονται στη περιοχή τους  

• Να δέχεται κλήσεις και να κατευθύνει πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη στις 

ανάλογες δομές που βρίσκονται στη περιοχή τους  

• Να δέχεται κλήσεις και να κατευθύνει πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη και 

βρίσκονται σε περιοχές που δεν διαθέτουν Κοινωνικές Δομές και τότε θα πρέπει να 

ανατρέχει στις λίστες που έχει στη διάθεση του με όλους τους φορείς και τις  δομές 

που μπορούν να τον εξυπηρετήσουν και να τον παραπέμψουν εκεί π.χ. συσσίτια που 

παρέχει η εκκλησία)  

• Να παρέχει την απαιτούμενη ψυχολογική στήριξη και ενημέρωση των 

ωφελουμένων και στη συνέχεια να τους κατευθύνει στην πλησιέστερη Κοινωνική 

Δομή που λειτουργεί στην περιοχή τους  προκειμένου να βοηθηθούν  

B) Ειδικός Ιστότοπος (http://www.koinoniasos.gr ) που δίνει τη δυνατότητα στο 

χρήστη να:  

• Να εντοπίζει ο χρήστης (πολίτης ή ωφελούμενος ) όλες τις  Κοινωνικές  Δομές  

που λειτουργούν πανελλαδικά αλλά και ανά γεωγραφική περιοχή  

• Να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και τα εφόδια ώστε να είναι κατάλληλα 

προετοιμασμένος για τη συμμετοχή του σε κάποιο κοινωνική δομή  μέσω της 

λειτουργίας του ως «Εκπαιδευτικό Κέντρο Εθελοντισμού»  

• Παρακολουθεί στην ενότητα  Web TV εκδηλώσεις, συνεντεύξεις, 

τοποθετήσεις και θέματα που αφορούν την φτώχεια και την αντιμετώπιση της 

http://www.koinoniasos.gr/
http://www.koinoniasos.gr/
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καθώς και τις δραστηριότητες των Κοινωνικών Δομών που λειτουργούν 

πανελλαδικά  

Γ) Γραφείο Τύπου που αναλαμβάνει:  

• Την εύρεση των χορηγών επικοινωνίας.  

• Την διατήρηση του δικτύου των χορηγών επικοινωνίας.  

• Την Εθνική Διαφήμιση  σε εθνικά ΜΜΕ με τη μορφή χορηγίας  

• Την προώθηση δελτίων τύπου και συνεντεύξεων για την προβολή του έργου.  

• Την διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή των 6 καλύτερων τηλεοπτικών 

και 6 καλύτερων ραδιοφωνικών σποτ.  

• Την εύρεση των κατάλληλων φορέων που θα στηρίξουν την όλη ενέργεια 

χορηγικά για την τελική παραγωγή των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών 

μηνυμάτων.  

• Την επικοινωνία, προγραμματισμό και προβολή των  τηλεοπτικών και 

ραδιοφωνικών μηνυμάτων.  

• Σχεδιασμός και παραγωγή αφίσας προβολής του έργου  

• Επικοινωνία & Προβολή του έργου  

• την αποστολή Δελτίων Τύπων  

• Την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στις  κοινωνικές δομές των  

τοπικών δικτύων για την αντιμετώπιση της φτώχειας που θα λειτουργούν στα 

πλαίσια του έργου πανελλαδικά για την βέλτιστη υλοποίηση της καμπάνιας 

προβολής τους στα τοπικά ΜΜΕ.  

Δ) το τμήμα υποστήριξης των Κοινωνικών Δομών αναλαμβάνει :  

Συμβουλευτική & λογιστική υποστήριξη των Κοινωνικών Δομών  

• Ανταλλαγή γνώσης και καλών πρακτικών προς τις δομές.  

• Αποστολή μηνιαίων αναφορών στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής  

Ασφάλισης & Πρόνοιας  
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Ελλάδα - «Δημιουργία ή συνέχιση λειτουργίας Κοινωνικών 

Δομών του Εθνικού Δικτύου Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης  

για την αντιμετώπιση της φτώχειας στο Δήμο Λάρισας»  

Τόπος Υλοποίησης: Λάρισα 

Ομάδες στόχου:  

• Πολίτες που θέλουν να ωφεληθούν (άποροι,   άστεγοι, άνεργοι),  

• Πολίτες ή φορείς που θέλουν να προσφέρουν είδη ή εθελοντική εργασία  

Διάρκεια: 32 μήνες (30/10/2012 – 30/06/2015)  

Εταίροι:    

• Δήμος Λαρισαίων  

• Εθελοντική Ανθρωπιστική Δράση «Ανθρωπομάνια» 

• Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης «Θέσις».  

Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.015.920,00€  

Προϋπολογισμός για την Εθελοντική Ανθρωπιστική Δράση 

«ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ»: 465.630,00€  

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ελλάδος.  

Συντονιστής φορέας: Εθελοντική Ανθρωπιστική Δράση «Ανθρωπομάνια»  

  

Οι Κοινωνικές Δομές  Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας που λειτουργούν 

στους μεγαλύτερους  Δήμους όλης της χώρας,  παρέχουν μία δέσμη 

ομογενοποιημένων υπηρεσιών προς ανθρώπους που έχουν ανάγκη, όπου με 

διαφάνεια και κοινωνική λογοδοσία  τους προσδίδουν με αξιοπρέπεια και σεβασμό 

υποστήριξη στις καθημερινές τους ανάγκες  

Σκοπός του εγχειρήματος αυτού είναι να δημιουργηθεί ένα δίχτυ κοινωνικής 

ασφάλειας και προστασίας προς τους συμπολίτες που βρίσκονται σε κατάσταση 

φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια. Στόχος είναι η δημιουργία νέων ή /και 

συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενων κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης  

της φτώχειας.  

Στη Λάρισα για την υλοποίηση του εγχειρήματος συστρατεύονται ο Δήμος  

Λαρισαίων, η Εθελοντική Ανθρωπιστική Δράση «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ» και το 

Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης «ΘΕΣΙΣ»  
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Οι Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της φτώχειας που  λειτουργούν στον 

Δήμο Λαρισαίων είναι οι ακόλουθες:  

1. Γραφείο Διαμεσολάβησης  

Παρέχει πληροφόρηση σε άστεγους, άπορους και  άνεργους  σχετικά με τις 

υπηρεσίες που προσφέρουν οι Κοινωνικές Δομές του Δήμου Λαρισαίων  ενώ 

παράλληλα διευκολύνει την επικοινωνία των ωφελουμένων με τους κρατικούς 

φορείς σε θέματα που αφορούν την υγεία και την εργασία τους (ΟΑΕΔ,  

Νοσοκομεία κλπ.)  

2. Κοινωνικό παντοπωλείο  

Διανέμει  σε τακτική βάση σε άστεγους και άπορους: 

 τρόφιμα,  

 είδη παντοπωλείου,  

 είδη ατομικής υγιεινής,  

 ρούχα, παπούτσια  

 βιβλία, παιχνίδια  

3. Κοινωνικό Φαρμακείο  

Παρέχει δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα  

σε άστεγους και ανασφάλιστους  άπορους & άνεργους.  

4. Δομή Συσσιτίων  

Εξασφαλίζει δωρεάν γεύματα όλες τις ημέρες της εβδομάδας  σε άστεγους και 

άπορους.  

5. Δημοτικός Λαχανόκηπος  

Δίνει ισομερή τεμάχια αρδευόμενου και περιφραγμένου αγροκτήματος σε 

άστεγους,  άπορους & άνεργους  προκειμένου να τα καλλιεργήσουν, με 

αποκλειστικό σκοπό τη σίτιση τους.  

6. Τράπεζα χρόνου  

Παρέχει τη δυνατότητα σε άστεγους, άπορους, άνεργους αλλά και σε όλους 

τους πολίτες  να συναλλάσσονται μεταξύ τους, σε συγκεκριμένη γεωγραφική 

ενότητα, για τις ανταλλαγές αγαθών και υπηρεσιών χρησιμοποιώντας μονάδες 

εναλλακτικού συστήματος  
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Η Εθελοντική Ανθρωπιστική Δράση «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ» ως δικαιούχος θα 

είναι υπεύθυνος για τα ακόλουθα:  

• Για τον συντονισμό της όλης ενέργειας  

• Είναι υπεύθυνη  για την λειτουργία της δομής του Κοινωνικού  

Παντοπωλείου της Τράπεζας  Χρόνου και του Γραφείου Διαμεσολάβησης  

• Την διαδικασία επιλογής και πρόσληψης των ωφελουμένων που  

στελεχώνουν το Κοινωνικό Παντοπωλείο την Τράπεζα Χρόνου και το Γραφείο  

Διαμεσολάβησης  

• Την παρακολούθηση της εργασιακής κατάστασης των ωφελουμένων  

• Τη δημοσιότητα του προγράμματος.  

• Την οικονομική διαχείριση του πρoγράμματος και τις ενδεχόμενες δαπάνες 

που θα καταβάλλονται από τους επιμέρους φορείς Μη Κερδοσκοπικού 

Χαρακτήρα.  

 

 

Ελλάδα - «Επιχειρηματική Υπευθυνότητα και Αειφορία 

(διακριτικός τίτλος: “Ευ Αειφορείν”)» 

Τόπος Υλοποίησης: Αττική, Δήμος Αθηναίων. 

Ομάδες στόχου:  

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Αθηναίων.  

Διάρκεια: 18 μήνες (Μάιος 2014 – Οκτώβριος 2015)  

Εταίροι:    

• Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών  

• Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

• Εθελοντική Ανθρωπιστική Δράση «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ» 

Συνολικός Προϋπολογισμός: 525.000,00€  

Προϋπολογισμός για την Εθελοντική Ανθρωπιστική Δράση 

«ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ»: 184.500,00€  

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

Συντονιστής φορέας: Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ)  



11  

Το έργο «Επιχειρηματική Υπευθυνότητα και Αειφορία» απευθύνεται στις ιδιωτικές 

επιχειρήσεις - μέλη του ΒΕΑ και δίκτυα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

επιχειρηματικά στο Δήμο Αθηναίων (ανεξάρτητα από τον τόπο της καταστατικής τους 

έδρας) και υλοποιούν ή θα υλοποιήσουν δράσεις ΕΚΕ. 

Στόχος του έργου 

H ενίσχυση δράσεων κοινωνικής ευθύνης μέσω της συνεργασίας ιδιωτικών 

επιχειρήσεων και φορέων του Δήμου Αθηναίων στους τομείς της Κοινωνικής 

Πρόνοιας, του Περιβάλλοντος και της Κοινωνικής Οικονομίας και 

Επιχειρηματικότητας με απώτερο στόχο: 

 την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης 

 την προστασία του περιβάλλοντος 

 την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών 

προβλημάτων 

 τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής 

 τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στη δύσκολη περίοδο της κρίσης που όλοι 

βιώνουμε. 

Θεματικοί Τομείς Παρέμβασης 

1. Κοινωνική Πρόνοια 

Διασύνδεση και συνεργασία ιδιωτικών επιχειρήσεων με κοινωνικές υπηρεσίες και 

δομές του Δήμου Αθηναίων με στόχο την ενίσχυση των κοινωνικών δομών του 

Δήμου και της προσφερόμενης βοήθειας προς ευπαθείς ομάδες πολιτών μέσω της 

υιοθέτησης πρακτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από τις επιχειρήσεις. 

2. Περιβάλλον 

Διασύνδεση, δικτύωση και συνεργασία ιδιωτικών επιχειρήσεων και Δήμου Αθηναίων 

στον τομέα του περιβάλλοντος με στόχο την ενίσχυση των δράσεων για το φυσικό 

περιβάλλον μέσω της υϊοθέτησης πρακτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από τις 

επιχειρήσεις τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος της ανθρώπινης δράσης στην 

περιοχή του Δήμου. 

3. Κοινωνική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα 

Διασύνδεση και συνεργασία ιδιωτικών επιχειρήσεων με κοινωνικές επιχειρήσεις στα 

εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων με στόχο την ενίσχυση των κοινωνικών δομών 

του Δήμου μέσω της κοινής δράσης ιδιωτικών και κοινωνικών επιχειρήσεων. 
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Δράσεις ΕΥ ΑΕΙΦΟΡΕΙΝ 

Ενέργειες Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης 

 Δύο εξειδικευμένες ημερίδες ενημέρωσης για κάθε θεματικό τομέα 

παρέμβασης 

Πληροφόρηση – Συμβουλευτική Υποστήριξη - Επιμόρφωση 

 Εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για ΕΚΕ 

 Δώδεκα θεματικά εργαστήρια (20 ατόμων στο καθένα) με θέμα «ΕΚΕ στις 

επιχειρήσεις του Δ. Αθηναίων» 

 Δύο εξειδικευμένα εργαστήρια για θέματα ΕΚΕ σε κάθε θεματικό τομέα 

παρέμβασης 

 Δύο εξειδικευμένα επιμορφωτικά προγράμματα διάρκειας 20 ωρών σε κάθε 

θεματικό τομέα παρέμβασης 

 Ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα 20 στελεχών διάρκειας 4 ωρών στο εξωτερικό 

Δικτύωση 

 Δικτύωση με τοπικούς και παραγωγικούς φορείς για την προώθηση βέλτιστων 

πρακτικών ΕΚΕ στον Δήμο Αθηναίων - Δημιουργία Δικτύου ΕΚΕ: 

 Ηλεκτρονική δικτύωση (online M2M –member to member, δημιουργία 

εταιρικού micro-site, δημιουργία ηλεκτρονικού κόμβου (portal), social 

networking, κτλ.) 

 Φυσική δικτύωση (συναντήσεις μελών, Forum ΕΚΕ, επισκέψεις σε συνέδρια, 

εταιρείες και φορείς με καλές πρακτικές ΕΚΕ, συμμετοχή σε εκθέσεις 

 Επισκέψεις εργασίας σε εταιρείες με καλές πρακτικές εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης ανά θεματικό τομέα παρέμβασης 

 Επισκέψεις σε φορείς και συμμετοχή σε εκθέσεις και συνέδρια σε χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταφορά καλών πρακτικών ΕΚΕ 

 Τριήμερο εκπαιδευτικό ταξίδι 20 στελεχών επιχειρήσεων στο εξωτερικό 

Πιλοτική Εφαρμογή 

 Υλοποίηση Φεστιβάλ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 

 Υλοποίηση Φεστιβάλ Ανθρώπινης Δράσης 

 Υλοποίηση Φεστιβάλ Περιβάλλοντος 

 Διαγωνισμός αριστείας σε επιχειρήσεις για καλές πρακτικές ΕΚΕ 

  

Δράσεις που υλοποιεί η Εθελοντική Ανθρωπιστική Δράση 

«ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ» στα πλαίσια του έργου. 
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Πληροφόρηση – Συμβουλευτική Υποστήριξη - Επιμόρφωση 

 Δώδεκα θεματικά εργαστήρια (20 ατόμων στο καθένα) με θέμα «ΕΚΕ στις 

επιχειρήσεις του Δ. Αθηναίων» 

 Δύο εξειδικευμένα εργαστήρια για θέματα ΕΚΕ σε κάθε θεματικό τομέα 

παρέμβασης 

 Δύο εξειδικευμένα επιμορφωτικά προγράμματα διάρκειας 20 ωρών σε κάθε 

θεματικό τομέα παρέμβασης 

 Ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα 20 στελεχών διάρκειας 4 ωρών στο εξωτερικό 

Πιλοτική Εφαρμογή 

 Υλοποίηση Φεστιβάλ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 

 Υλοποίηση Φεστιβάλ Ανθρώπινης Δράσης 

 Υλοποίηση Φεστιβάλ Περιβάλλοντος 

 Διαγωνισμός αριστείας σε επιχειρήσεις για καλές πρακτικές ΕΚΕ 


